
VACATURE WERFLEIDER VERWARMING-SANITAIR-VENTILATIE 

Wat ga je doen? 

Als werfleider ben je verantwoordelijk voor het technisch en logistiek voorbereiden, coördineren en 

opvolgen van diverse werven van verwarming, sanitair en ventilatie. 

De werven zijn zowel in grootte als qua techniek divers, situeren zich voornamelijk in een straal van 25 km 

rond ons bedrijf en betreft vnl. particuliere klanten, appartementsgebouwen, kleinere utiliteitsgebouwen… 

Je coördineert 3 ploegen van telkens 2 ervaren monteurs en waar nodig sta je de techniekers bij voor 

bestellingen en technische info in het kader van onderhoud en depannage. 

Wie ben jij? 

- Je hebt ruime kennis en relevantie ervaring (>5 jaar) met HVAC installaties, zowel mbt traditionele 

installaties (stookolie, gas, …) als hernieuwbare energie (zonneboilers, warmtepompen 

lucht/water en geothermie, …)  

- Je hebt een brede interesse in alles wat techniek aangaat. 

- Je bent communicatief, hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent vlot in omgang met klanten en 

collega’s. 

- Je bent flexibel qua werkschema. 

- Je bent computervaardig en kan overweg met Office-toepassingen en ERP-software. 

- Ervaring met tekenprogramma’s zoals Autocad zijn een pluspunt. 

- Onze firma heeft in haar 50-jarig bestaan een reputatie opgebouwd van kwaliteitsvolle zorgzame 

opbouw van installaties en we verwachten van u dezelfde ingesteldheid. 

- Opleiding: Je hebt een diploma bachelor of master in overeenstemming met dit soort job of 

gelijkwaardig door ervaring. 

- Talenkennis: Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed, zowel gesproken als geschreven. Frans 

kunnen spreken is een voordeel. 

Wie zijn wij ? 

- We bestaan ondertussen 50 jaar en zijn geëvolueerd tot een modern uitgerust bedrijf, zowel op de 

werf als op kantoor : 

o We beschikken over een ruime voorraad aan montagemateriaal en wisselstukken, een 

modern machinepark en goed uitgeruste bestelwagens.  

o Een vlotte organisatie mede dankzij een ERP pakket (Cafca) dat vanaf offerte tot factuur 

een vlotte manier van werken biedt ifv werkbonnen, planning, bestellingen, 

projectopvolging, vorderingsstaten, nacalculatie enz. 

- We hechten veel belang aan service en onderhoud op onze installaties. 

- We zijn trouw aan onze merken (Vaillant en Buderus)  en leveranciers.  

Wat kunnen wij u aanbieden ?  

- Een zeer gevarieerde job met veel klantencontact. 

- Diverse opleidingsmogelijkheden bij fabrikanten en/of softwareleverancier, alsook intern. 

- Competitief salarispakket volgens kennis en ervaring, firmawagen, smartphone,  

groepsverzekering, maaltijdvergoeding. 

Hoe kan je ons contacteren ? 

- Stuur een mailtje met je CV naar geert@goeminne.be en/of bel tijdens kantooruren naar Geert 

Goeminne op 09/2808264, dan spreken we af om eens kennis te maken met ons bedrijf en de 

praktische werking. 


